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COLISEO DE EL JEM

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
6 ALMOÇOS, 7 JANTARES e 15 VISITAS

Tunísia: 

personagens de veneração popular). 
Alojamento no hotel.  
Dia 6º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/ 
Kairouan/Túnis, Gammarth ou 
Hammamet 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída (via Gafsa) em direção a Sbei-
tla, cidade de origem romana destru-
ída pelos árabes no ano 647. Visita 
do Arco de Diocleciano, dos Tem-
plos Capitólios e o Fórum. Conti-
nuação para Kairouan, cidade de 
imponentes muralhas e que é a quar-
ta cidade sagrada do Islam. Visita da 
Grande Mesquita Omeya Ikba Ubn 
Nafa, a primeira construída no Norte 
da África, visita da Mesquita Mau-
soléu de Abu Zama (o Barbeiro), 
passeio pela cidade e visita das 
casas de artesanato local de Kai-
rouan. Saída em direção a Túnis, 
Gammarth ou Hammamet. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 7º Túnis, Gammarth o  
Hammamet/Cartago/Sidi Bou Said/ 
Túnis, Gammarth ou Hammamet 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para visitar o Museu do Bardo 
que ocupa um palácio do século XIX 
onde se destaca uma das coleções de 
mosaicos mais importantes do 
mundo, considerada como uma das 
melhores e mais completas. Alguns 
dos mosaicos mais espetaculares são: 
o Triunfo de Netuno, o Mosaico do 
senhor Juliou, o Mar de peixes e 
alguns mosaicos que se referem a 
temas mitológicos como o dos tra-
balhos de Hércules. Continuação 
para a Medina de Túnis, tempo livre 
para a visita, é a área mais antiga e 
interessante e data da época dos haf-
sids do século VII, onde poderão des-
cobrir sua infinidade de souks: o 
Souk dos perfumes, dos tintureiros, 
de Chechias, etc. Saída para Cartago 
para visitar suas ruínas: Colina de 
Birsa, Termas de Antonino, passan-
do pelo Teatro. Na continuação visi-
ta do pitoresco povoado de Sidi Bou 
Said, com suas casas de cor branca e 
os telhados de azul intenso, que ofe-
rece um belo panorama sobre o 
Golfo de Tunis. Regresso ao hotel. 
Dia 8º Túnis, Gammarth ou  
Hammamet 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora previamente combinada, 
traslado ao aeroporto de Túnis.

Dia 1º Tunísia (Túnis, Gammarth 
ou Hammamet) 
• Domingo • Jantar (*ver notas). 
Chegada à Túnis. Assistência e trasla-
do ao hotel na Túnis, Gammarth ou 
Hammamet. Alojamento. 
Dia 2º Túnis, Gammarth ou  
Hammamet/Port El Kantaoui/ 
Sousse/Monastir/El Jem/Sfax 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Visita de Hammamet. Na continua-
ção saída para Sousse/Port El Kan-
taoui onde visitaremos a Medina 
de Sousse. Continuação para 
Monastir, visita de Ribat e o Mau-
soléu de Habib Bourguiba. Saída 
para El Jem, cidade dominada por 
seu majestoso coliseu romano, joia 
arquitetônica que, excelentemente 
conservado, está considerado como 
o primeiro edifício destas dimensões 
do norte da África. De forma elíptica 
e uma capacidade para trinta mil 
espectadores, acolheu espetáculos 
sangrentos entre gladiadores e feras. 
Continuação a Sfax. Alojamento no 
hotel.  
Dia 3º Sfax/Djerba/Gabes/Matmata 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita panorâmica de Sfax, onde se 
destaca sua Medina, rodeada de uma 
grande muralha e cuja entrada prin-
cipal, chamada Bad Diwan, foi edifi-
cada em 1306 e bombardeada 
durante a 2ª Guerra Mundial. Conti-
nuação para a Ilha de Djerba. Pas-
seio pela ilha visitando a cerâmica e 
o museu de artes tradicionais de 
Ghellala, a belíssima sinagoga de 
Ghriba e Houmt Souk, a capital, 
conhecida por seu artesanato. Saída 
para Gabes onde realizaremos um 
tour panorâmico por seu Oásis 
marítimo e visitaremos o mercado 

de especiarias (souk El Jara). Conti-
nuação até Matmata. Chegada e 
alojamento no hotel. 
Dia 4º Matmata/Douz/ 
Chott El Djerid/Tozeur 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Visita das casas trogloditas (habita-
ções escavadas em um terreno argi-
loso, com um pátio central aberto ao 
ar livre e por onde se comunicam as 
habitações). Continuação para Douz, 
cidade que tem sido sempre o ponto 
de chegada das caravanas de came-
los e que conta com um animado 
mercado. Perto da cidade se encon-
tram grandes dunas de finíssima 
areia. Possibilidade de realizar um 
passeio em dromedário opcional e 
facultativo nas dunas de Douz. Saída 
para o impressionante lago salgado 
de Chott el Djerid, que é uma 
depressão salina que pela mistura 
deste sal com a lama e a areia for-
mam um solo argiloso onde a água 
emerge em algumas áreas produzin-
do a sensação de tratar-se de um 
mar, faremos uma parada para con-
templar, se as condições meteoroló-
gicas o permitirem, o fenômeno das 
miragens. Chegada a Tozeur e visita 
da cidade antiga, o Oásis e o Zoco. 
Alojamento no hotel. 
Dia 5º Tozeur/Nefta/Tozeur 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Manhã livre ou visita facultativa em 
4x4 dos Oásis da montanha: Chebi-
ka, Tamerza e Oung Jemel, onde 
foram rodadas parte dos filmes ‘‘O 
paciente inglês’ e ‘’A guerra das galá-
xias’’. Desde as dunas contemplare-
mos uma bonita paisagem. Pela tarde 
sairemos para Nefta para visitar o 
Oásis e os ‘’morabitos’’ (tumbas de 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou simi-

lares), em quartos duplos standard, com banheira 
e/ou ducha. 

- Regime alimentar segundo indicado no programa, 
pensão completa (sem bebidas). 

- Transporte durante o circuito em ônibus, mini ônibus 
ou micro-ônibus, dependendo do número de partici-
pantes. 

- Guia local acompanhante e guias locais de língua 
espanhola durante todo o percurso com entradas 
segundo o programa. 

- Traslados hotel-aeroporto-hotel. 
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA 2020: DOMINGOS 
- de 1 Dezembro 2019 a 31 Outubro 2020

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)  
Túnis: Tunissia Palace 4* 
Gammarth: Phebus 4* / Mouradi Gammarth 5* 
Hammamet: Marina Palace 4* / Yasmin Hammamet 4* /  

Golden Tulip 4* 
Sfax: Shango Shypah 4* / Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5* 
Matmata: Diar El Barbar 4* 
Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora 

de chegada ao hotel. Normalmente, as chegadas ao hotel a 
partir das 19h00 horas, o primeiro serviço será alojamento. 

- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso pré-
vio.Assim mesmo pode acontecer de pernoitar em alguma 
cidade diferente das previstas, mantendo-se integralmente em 
ambos os casos o conteúdo do programa. 

- As bebidas não estão incluídas nas refeições. 
- Os veículos utilizados durante o tour poderá ser ônibus, mini 

ônibus ou micro-ônibus (com ar condicionado), dependendo 
do número de participantes. 

- Está incluído um guia acompanhante local em espanhol para 
cada saída garantida. 

Suplementos 
Por temporada Media (21 Dez 2019/3 Jan 2020 + 25 Mar/23 Jun e 15 Set/31 Out 2020).. 125 
Por temporada Alta (24 Jun/25 Jul e 1/14 Set 2020) ............................................ 175 
Por temporada Extra (26 Jul/31 Ago 2020)........................................................... 195 

Por voo Madri/Tunísia/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde................. 260 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)......................................................................... 95 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 
Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Acomodação 6 pess. 4 pess. 2 pess. 
Em quarto duplo 790 949 1.579 
Suplemento quarto individual ..................................................................... 175
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